
 
 

nghệ thuật K1 K2 K3 K4 
mỹ thuật     
âm nhạc     
thể dục     

 

xác định các chữ cái và âm thanh 
Mã U- chữ hoa L- chữ thường S-l âm thanh chữ 

 K1 K2 K3 K4 

 U L S U L S U L S U L S 
A  

 
           

B             
C             
D             
E             
F             
G             
H             
I             
J             
K             
L             
M             
N             
O             
P             
             
R             
S             
             
U             
V             
W             
             
Y             
Z             
 

tât́ cả 
            

 

 K1 K2 K3 K4 
tên     
họ     

 

 

viết tên 
 K1 K2 K3 K4 
tên     
họ     

 

xác định hình dạng 

 K1 K2 K3 K4 
Vòng tròn     
Quảng trường     
Hình chữ nhật     
Tam giác     
hình trái xoan     
Biết tất cả     

xác định màu sắc 

 K1 K2 K3 K4 
đỏ 

 

    
màu vàng 

 

    
màu xanh da trời 

 

    
màu xanh lá 

 

    
nâu     
đen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    
     
màu cam 

 

    
hồng 

 

    
     
Biết tất cả     

khái niệm số 
Mã  ID- nhận định 1:1- một số này tương ứng với một số kia 

 K1 K2 K3 K4 
 ID 1:1 ID 1:1 ID 1:1 ID 1:1 

         
2         
3         
4         
         
6         
7         
8         
9         
10         

Biết tất cả         
 

  
 

 
 
 
 
 

Mã    X- biết/thông thạo  Trống- không thể đánh giá 

Trường công lập St. Louis  

Giấy báo cáo điểm 
Lớp mầm non 

năm học-khóa  

HỌC SINH: 

SỐ ID HỌC SINH:  

TRƯỜNG: 

GIÁO VIÊN:
 

 
 

sự có mặt K1 K2 K3 K4 

  ngày có mặt     

  ngày nghỉ     

  ngày trễ     

  về nhà sớm     

 

Thông báo của Tổng giám đốc  

Cảm ơn bạn đã là một đối tác trong việc học hành của con bạn! Sự 

tham gia tích cực của bạn rất quan trọng đối với sự thành công trong học 

tập hiện tại và trong tương lai của con bạn. 

Tài liệu này cung cấp thông tin để thông báo và giúp bạn làm việc 

với con của bạn, giáo viên của con bạn và trường học. Nếu bạn có thắc 

mắc hoặc lo lắng về điểm của con bạn, hãy liên hệ với giáo viên và / hoặc 

hiệu trưởng của con bạn. 

 

Dr. Kelvin Adams, Tổng giám đốc  

Trường công lập St. Louis
 

 

                                                                                                                                                                                                                             Chữ ký: 

hiệu trưởng ________________________ giáo viên_                  

LƯU Ý: Kiểm tra, con của bạn sẽ nhận được các báo cáo bổ sung từ các chương trình được chỉ định..      

Giáo dục có năng khiếu     Giáo dục đặc biệt English for Speakers of Other Languages



Phát triển Ngôn ngữ và Biết chữ     

Thực hiện theo các hướng đơn giản     

Lắng nghe sách và truyện     

Phù hợp với câu hỏi     

Kỹ năng xử lý sách trưng bày     

Nhận ra rằng bản in đại diện cho các từ đã nói     

Phân biệt âm thanh bằng từ ngữ (nhận thức về ngữ âm)     

Sử dụng các nét vẽ nguệch ngoạc, hình dạng hoặc chữ cái để viết     

Sử dụng nhiều nguồn lực để tạo điều kiện cho việc viết     

 

Phát triển Anh ngữ     

Hiểu biết về tiếng Anh (tiếng Anh thu hút)     

Tự thể hiện bằng tiếng Anh (Expressive English)      

Hiểu và ứng phó với các hoạt động Biết Tiếng Anh     

 

Toán học     

Đếm bao nhiêu trong một nhóm (lên đến 10)     

Sử dụng từ 1 đến 1 khi đếm     

Mô tả chính xác hơn / ít hơn / bằng     

Kết hợp (thêm đơn giản) các mục và tên bao nhiêu     

Biện pháp sử dụng vật thể     

Phân loại và phân loại các đối tượng thành các nhóm     

Cho thấy khả năng nhân rộng, tạo và mở rộng các mẫu     

 

Điểm Sự thực hiện 

4= NÂNG CAO - vượt quá kỳ vọng cấp lớp NA = không ứng dụng 

3= THÀNH THẠO - đạt cấp lớp + + = xuất chúng 

2= NỔI LÊN - hoàn thành nhiệm vụ với sự trợ giúp + = nhất quán 

1= PHÁT TRIỂN - cho thấy ít hoặc không có áp dụng các kỹ năng - = hiếm 

 

K1 K2 K3 K4 K1  K2  K3  K4 
 

Cách tiếp cận để học tập     

Thể hiện quan tâm đến việc học những điều mới     

Phát triển sự độc lập trong các hoạt động / quy trình     

Thử những cách mới để hoàn thành nhiệm vụ     

Thể hiện sự tự tin     

Cố gắng thách thức     

Cố gắng giải quyết vấn đề     

 
Phát triển thể chất, Sức khoẻ và An toàn     

Sử dụng kỹ năng vận động tổng hợp với mục đích và sự hợp tác     

Sử dụng kỹ năng vận động tốt với mục đích và kiểm soát     

Thực tiễn hành vi lành mạnh và an toàn     
 
 
 

 
nhận xét 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phát triển Xã hội và Tình cảm     

Có thể được bình tĩnh hoặc tĩnh lặng của bản thân     

Copes với sự thất vọng     

Hoạt động và chơi hợp tác     

Tôn trọng người khác     

Phát triển các tệp đính kèm an toàn     

 
Khoa học     

Nhận ra rằng sinh vật có nhu cầu     

Thể hiện kiến thức về những thay đổi về thời tiết và mùa     

Điều tra tài sản của vật liệu và vật liệu     

 


